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WEGRACES IN HENGELO GLD
Hamove importeert strobalen uit Frankrijk

Naast de terreincross zijn de weg races
de laatste jaren een even zo meetellend
onderdeel geworden van de motorsport.
Jaarlijks trekken velen op naar het mo-
torfestijn, de Asser TT, waar snelheid
een gevleugeld woord is.
Behalve Assen zijn ook de weg races van
Tubbergen, welke telkenjare op de 2e
Pinksterdag worden verreden, een be-
grip gaan vormen.
De aktieve auto- en motorvereniging
Hamove uit Hengelo G, welke zich in
de lande een bekendheid heeft weten te
verwerven door haar steeds boeiende
programmaonderdelen bij de terrein-
cross, heeft nu ook de grote stap ge-
waagd, door de organisatie van een der-
gelijk motorspektakel als wegraces op
zich te nemen.
Zondag 20 augustus a.s. zal de lucht bo-
ven het circuit Varssel vervuld zijn van
al het motorgeronk. Voornoemd circuit
is gelegen in de buurtschap Varssel en
is plm. 5 km lang.
De races worden gelijk één van de eerste
rangorde. In enkele klassen worden
kampioenschappen verreden, terwijl zich
onder de reeds voor deze race ingeschre-
ven deelnemers diverse kampioenen be-
vinden.
Verreden zullen worden wedstrijden in
de klassen 50 cc, 125 cc, 250 cc, 350 cc
en 500 cc. Voor de klasse 125 cc kan er
zondag een beslissing vallen om het na-
tionaal kampioenschap. Als nieuweling
in voornoemde klasse zal aan de start
verschijnen Aat Toersen, internationaal
renner in de 50' cc. Vervolgens zien wij
voor de klassen 50 cc, 250 cc, 350 cc en
500 cc als resp. kampioen deelnemen

Henk van Beek ui) Westendorp ice.n
s t reeki 'avor ie t ) , Jan Dekker, A r i e Ver-

.!;ni Keessen.

De races zullen een Internationaal t intje
krijgen, door het feit dat ook zondag een
beslissing kan vallen om het i n t c r n a i o -
naal kampioenschap in de klasse 350 cc.
Bekende renners, die ook hun naam wil-
len verbinden aan de Hengelose wegra-
ces x.ijn verder o.a. Cees van Dongen,
Jaap Mooyen, Cas Swart, Jan HI
Jan Kostwinder, Rudi Breedt, Wil Mas-
son, Theo Louwens, Aart Droog, Bert
Ooslerhuis.
Voor deze race vormt ook als inzet een
fraaie wisselbekcr, beschikbaar gesteld
door T. P. Baron Mackay (burg
ter van Hengelo G).
De races zullen van kommentaar worden
voorzien door de heer Bolderman, geen
onbekende in deze contreien, vanuit de
eigen Hamove-bus, welke dit jaar werd
aangeschaft. De bus krijgt een danige
opknapbeurt, hetwelk wordt verricht
door Hamove-leden zelf o.l.v. H. Worm-
goor en Teun Overmaat. Hierbij is al
menig zweetdruppeltje gevallen.
Als vanouds zal de fa Hukker uit Zel-
hem zorgdragen voor de omroepinstal-
latie, hetgeen in vertrouwde handen is.
Op alle belangrijke punten komen luid-
sprekers te hangen.
Voor deze races stelden de Vre< i
fabrieken wederom een jurywagen be-
schikbaar.
Op zaterdag 19 augustus zal van l o lot
4 uur de officiële training worden ge-
houden. Deze training kan men
een kleine vergoeding gaan zien.

De Hamove-bus welke door eigen leden wordt opgeknapt en ingericht als perskamer
en plaats voor de omroeper. Op de foto enkele werkers by de bus.

20 augustus is lu-t /.over. Komt u ook kijken?

Om het circuit zo veilig mogelijk te maken wordt op alle gevaarlijke
plaatsen strobalen geplaatst, speciaal hiervoor ge ïmpor tee rd uit
Frankrijk, omdat deze door hun t 'mcting de. voorkeur boven
Hollands stro genieten.
De start- en tribuneplaatsen krijgen een afzetting met ij/,
ken, welwillend beschikbaar ges te ld door de r i j k s p o l i t i e te Den I I
Voor een effektieve ve i l i ghe i d /.al zorg dragen de r i j k s p o l i t i e o . l .v .
adjudant Brinkers, van Hengelo G, hierbij geassisteerd door leden
van de rijkspolitieopleidingssehool te A r n h e m . Voor verdere at'/.et
ting langs het c i rcui t zullen dienen t e e r d e i paien V ! > . . r / , i e n
van draad.
Met is m o g e l i j k de wedstrijden vanaf t r i bunes te volgen. IV/e /u i len

\ \ o r d i - n g e p l a a t s t bij de s t a r t p l a a t s en ue V. n o l c n . K

! ; i e d t a l l een y.ondag op het c i r c u i t , terwijl de

i n voorverkoop bij diverse adressen.

De E H 1 U ) - a f d e l i n g o. l .v . de heer M. A a l b c r t s , l i e e l ' i ook d i t J ; M I

spon! ir medewerking toegezegd, l >e ledei
/.i.|n voor de komende w e g i a c e s dan ig in de \ \ e e i

plaats ing van diverse hulpposten, on; bij eventuele ongein,

l ë n i mogeli jk d e he 'pende h a n d t e k u n n e n b i >

Uclicc! be l ange loos hen ) de. t 'a V e r h o e v e & K a b c i

e n k e l e direküe.kcten b e s c h i k b a a r ges te ld voor hd mi n

diverse sekretariaten.

!alling wordt ook nu ven i< h t door leden van de Kon. Ha rmon ie

Concordia. Kr is /org gedragen voor v o l d o .

zich niet hoeft te laten weerhouden van een I n

TT.

Het circuit is te be re iken dooi het v

Voor de voorverkoopadressen /ie men de a d v e r t e n t !<• eld rs

nummer.

De Hamove heet u allen hartelijk welkom.



Wegens vakantie zijn wij van

28 aug. t.e.m. 2 sept.

voor grote reparaties gesloten

GARAGE HENK WIENDELS
Ruurloseweg 50 - HENGELO GLD

Wij zoeken

een meisje
voor de winkel

Smeitink „Stevord"

„CONCORDIA" Hengelo Gld

A.s. zaterdag 19 aug.

DANSEN
Orkest: „The Continentals"

met zang van Antoinet Verwijst

Zondag 20 aug. a.s

DANSEN
Orkest: „De Zwervers"

Te koop
Nieuw te bouwen

premiewoningen
aan de Westerstraat te Hengelo

en een gunstig gelegen ruim

bouwterrein

In l i ch t ingen :

makelaarskantoor BEÜHK & niESiiiK
Rozenstraat 3 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1532

DE KOOPLUI op de

Hengeiose URiJDAGAUOno-niARKT
heten u van harte welkom!

U KUNT ER O.A. TERECHT VOOR

1e kwaliteit kaas (in alle soorten)

vis van de van ouds bekende
visboer

Ook bloemen op uw markt

Steeds verse groenten en fruit

Zij zullen u gaarne van dienst zijn!

VIVO ZB
Voordeel bij de vleet!

VIVO UP drank

Bubble-up 59
199

119

Lola theedoeken

Slaolie

2 stuks

hele fles

Rijst
l kg droogkokend gebroken 89
Groli vruchtenlimonade

793 flesjes van 87 voor

Wortelen
l i terbl ik 79

Jonge kaas volvet 400 gram 169

Een zak vol snoep
van 97 voor 69

Uitsluitend A. Hunink kwaliteit
Boerenmetworst 100 gram 71

Kinnebakspek 100 gram 49

Deze aanbiedingen zijn geldig van 16-23 aug.

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

WANSINK'S
V.I.V.O.ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLO Tel. 1205

Gerepareerd - en weer beter als nieuw

Voor uw schoenreparatie naar

H. A. G. ENZERINK
Dorpsstraat STEENDEREN

Wegens vakantie gesloten

van 21 t.e.m. 26 aug.

Voor de vele blijken van
medeleven, ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Theodora Hoftijzer

betuigen wij langs deze weg
onze oprechte dank.

fam. Bijenhof

Hengelo Üld, aug. 1967.
Bekveld D 135.

Gevraagd net meisje voor
de huishouding, bij kapsalon
Ondula, Spalstraat 17
Hengelo Old

TE KOOP

aardbeiplanten
Boomkwekerij

G. J. Halfman & Zn
Hofstraat 7, Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Adverteer in de Reclame

Unieke aanbieding
kleine automobielen

DAFFODIL 1966
nieuwste uitvoering. Zand-
kleurige auto met kunst-
lederen bekleding

DAFFODIL 1964
Luxe uitvoering met vouw-
dak. Als nieuw.

Citroen Break 1965
Lichtgrijs

DAF type 750
mooie, goedkope auto

H.D. GARAGE
H. J. Hoegen Oijkhof
Handelmij N.V.
Keppelseweg 20-26
Tel. 08340-5941
OOETINCHEM

PASFOTO
thans in 3 minuten klaar.
U kunt ze meteen meenemen

Foto DOLPHIJN
Tel 1313 VQRDEN
Te koop Davorondo olie-
kachel, in staat van nieuw,
10.000 cal., met tank. Tevens
oliekachel voor werkplaats
of schuur, 9.000 cal.
PAM, Zonnestraal 21
Hengelo Gld - Tel 1916
Te koop goed onderhouden
kinderwagen. W. Slotboom
Varsselseweg B 59 a

Hengelo Gld
Te koop enkele tomen zw.
biggen. W. H. Luesink,
Varssel F 52, Hengelo Gld
Te koop enkele drachtige
BB zeugen, ± 20 aug.
a.d.t. G. J. M. Wissink,
Hengelosestr. 6, Keijenburg
Tel 1724



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Voor REISDEVIEZEN kunt u bij ons terecht . . .
want uw Raiffeisenbank is niet alleen Spaarbank, wij
doen alle bankzaken, daarom kunnen wij u uw
reisdeviezen leveren. Reischeques of vreemd geld.
Sluit ook uw reisverzekering bij onze bank.
Zo begint uw buitenlandse reis bij ons.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden;
voor half een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

MOTOR-WEGRAGES
20 augustus - HENGELO GLD

circuit Varssel

KNMV-kampioenschap Aanvang 12 uur Alle soloklasssen

Zaterdag 19 augustus

training van 10 tot 4 uur

ENICAR
horloges

Zeer betrouwbare tijd-

meters

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver
Spalstraat 27 HENGELO GLD
Telefoon 1771

Pas-foto's
klaar terwijl u wacht

B I N N E N 1 M I N U U T

Geldig voor
pas - rijbewijs - enz.

ALLEEN bij

Foto-Filmbedrijf

REESINCK
Nieuwstad 37

ZUTPHEN
Tel. 05750-2129

Meer dan 100 jaar in dienst
van de fotografie

BENT U AL STARTKLAAR VOOR HET
A.S. SCHOOLSEIZOEN ? NOG NIET ?
KOOP DAN TIJDIG UW BENODIGDE

S C H O O L - B E H O E F T E N
o.a. de kleurige RYAM schoolagenda

WOLTERS
Kerkstraat 1 HENGELO GLD

Te koop nieuwe aardappelen, ook bij gedeelten.
J. Schutten, Velswijk E 143 (nabij hotel de Eikeboom
Keijenburg).

KERKDIENSTEN
Zondag 20 aug.

Ned. Harv. Kerk
8.30 en 10 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

Rusthuis Herv. Gem.
8.30 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk
8.30 uur Da Baroard, Ruurlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9 .15 uur Hoogmis, 7 uur n.m. Lor. Dooi
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mist
7.30 en 9.30 uur Hoogmis: 11.00 uur Mis
Zondags 6 uur H. Mis in deNed .Herv .
Kerk te Zelhem.

Zondagsdlei *t Doktoren
Dr. Th, J. Hanrath tel, 1277 (b.g.g. OC8

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Maatschappelijk werkster:
Mej. M. Kersten. Spreekuur: dinsdagmiddag
4-5 uur. Groene Kruisgebouw, tel. 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lijftogt, C l, telef. 1369

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderan

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Frlix Tel. 05755-266 (b.g.g, 008)

KANKKRBESTRIJDIM;
De ernst van het kankervraagstuk wordt
door niemand ontkend. Te velen worden
helaas nog steeds in eigen kring met
deze ziekte gekonfronteerd.
Dit wekt wel eens de indruk dat de
kankerbestrijding slechts weinig vorde-
ringen maakt.
Als men bedenkt dat jaarlijks ruim
20.000 mannen en vrouwen in ons land
aan kanker overlijden, zou men inder-
daad tot deze pessimistische konklusie
kunnen komen. Er is echter nog een an-
dere zijde aan dit probleem die té weinig
wordt belicht.
Het is moedgevend dat thans ieder jaar
ongeveer tienduizend mannen en vrou-
wen van kanker genezen.
Er worden belangrijke vorderingen ge-
maakt, vorderingen die voor een groot
deel zijn bereikt door een dieper inzicht
in dit moeilijke probleem. Dit werd mo-
gelijk door het onafgebroken en steeds
verder in de materie indringend weten-
schappelijk onderzoek, waardoor de ken-
nis van oorzaken en bestrijding van kan.
ker voortdurend toeneemt. Dit alles
geeft reden tot een verantwoord opti-
misme. Een voorzichtig optimisme wel-
iswaar, omdat hier een helaas nog steeds
onrustbarend aantal sterftegevallen te-
genover staat.
Kankerbestrijding is kostbaar en vraagt
jaarlijks meer geld.
Daar het wetenschappelijk onderzoek
grotendeels gefinancierd wordt met gel-
den bijeengebracht door het partikulier
initiatief, is een steeds dringender be-

roep op de offervaardigheid van het pu-
bliek vereist.
Éénmaal per jaar wordt door het Ko-
ningin Wilhelniina Fond» een openbare
inzameling gehouden en wordt u in do
gelegenheid gesteld door ook uw deel bij
te dragen in een strijd, die ons allen aan-
gaat.
Het is goed te weten, dat een bedrag van
vier en een half miljoen gulden nauwe-
lijks toereikend is om dit jaar de we-
tenschap in staat te stellen door te gaan
op de weg naar een uiteindelijke over-
winning.
Als men u dus straks om een bijdrage
vraagt, geef dan met milde hand.
Inlichtingen te verkrijgen bij
Baronesse Mackay-Rathonyi Reusz,
Schoolstraat
Mevr. F. J. Walgemoed-Menkveld, E 21

RODE KRUISPOSTZEGELS 1967
In verband met het 100-jarig bestaan van
het Nederlandsche Roode Kruis heeft de
direktie van de PTT besloten dit jaar - in
plaats van 1968 - een serie Rode Kruis-
postzegels met toeslag uit te geven.
Deze bijzondere postzegels zullen aan alle
postkantoren gedurende het tijdvak van 8
augustus tot en met 30 september 1967
verkrijgbaar zijn.
Naast de verkoop van deze zegels aan de
postinrichtingen zullen deze ook worden
verkocht door de plaatselijke afdelingen
van het Nederlandsche Roode Kruis, die
daadwerkelijk aan de postzegelaktie 1967
deelnemen.
De verkoop van postzegels in het autopost-

kantoor zal zich beperken tot uitsluitend
Rode Kruispostzegels. Verder zal dit kan-
toor worden aangewezen voor het ter ver-
zending aannemen van gewone-, aangete-
kende- en expressestukken, welke uitslui-
tend met één of meer Rode Kruispostzegels
zijn gefrankeerd. Deze stukken zullen van
een afdruk van een bijzonder stempel en
van een afdruk van het dagtekeningsstem-
pel van het autopostkantoor worden voor-
zien.
Ten opzichte van vorig jaar heeft de
kollekte t.g.v. het Nederlandsche Roode
Kruis in de gemeente Steenderen nu
meer opgebracht. Totaal werd bij elkaar
gebracht ƒ 1.674,11.
Dit mooie resultaat kwam tot stand
door de aktiviteiten der plaatselijke afd.
De diverse wjjken brachten afzonderlijk
bij elkaar: Baak ƒ 496,50; Steenderen
ƒ 491,56; Toldijk ƒ 448,10; Olburgen en
Rha ƒ 132,90; Bronkhorst ƒ 105,05.
Voor dit mooie resultaat hartelijk « :
aan kollektanten en milde gevers.
De in de gemeente Hengelo G gehouden
kollekte ten bate van het Nederlandsche
Roode Kruis heeft opgebracht ƒ 1.830,15.
GESLAAGD
De heer W. Enzerink behaalde te De-
venter het diploma Moderne Bedrijfs:i<l •
ministratie van de Stichting Asso(•;
voor Praktijkexamens.
RIJKSPOSTSPAARBANK
Gedurende de maand juli 1967 weni «T
bij de Rijkspostspaarbank aan gelden
ingelegd ƒ 19.441,75. In dezelfde m.
werd terugbetaald voor een bedrag van

ƒ 19.733,60.



goed ge ko

voor
alle aardolieprodukten

van
onovertroffen kwaliteit

C.L.V. „DE VOLHARDING"
Assurantie-

kantoor PETERS N.V.
Alle verzekeringen, hypotheken, financieringen

Reis- en
passagebureau PETERS N.V.
Voor al uw zaken- en vakantiereizen.
Boekingskantoo» voor alle lucht- en scheepvaart-
maatschappijen.

ZUTPHEN - Stationsplein 35 - Tel. 05750-5747 en 2750

'Vertegenwoordiger voor Hengelo Gld en omstreken
dhr. B. L. KAAK - E 44 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1974

te Hengelo Gld op 20 aug.
Circuit Varssel Aanvang 1 2 uur

Nationaal en Internationaal in de klassen:

50 - 125 - 250 - 350 - 500 cc

Fa Wuostenenk & Zn, kapper, Hengelo < i

. i j i i H. I). K l e i m a n , Hengelo (i
Si£arenniaga/.ijii Eijerkamp, Vorden
D. J. Boltjes, kapper, A luien
Sigarniagazijn 'lansen, l'.rink !>•">. Deventer
Café, „de Tolhrug", Humiuolo
Sigarenmaga/.ijii A, (i. Sehrader, Markt 3, Doesburg
Snaelihar (» . W. Bulten, Laag-Koppol
Autoverhuurbedrijf Fokko Meijer, diasual. Dootinohom
liookhaiulol Ier V \a l , /eiheni
A. Kamerling, Ua|)por, Hallo
Kapper.slM>drijt' Maarsse, Varsseveld
MotorhuiM Muyon, Boreulo
Fa Dondert man, \\ester\val, Loehem
Sigan miiagazijn Meulonkamp, Kiiurlo

Inschrijving R,K, danskursussen
Steenderen, Olburgen, Rhav Baak,

Drempt, Wichmond, Toldijk

Waar gaan zij dan.sen v Hoc wordt, er gedanst.'.' H < » e is de omgang lussen

« i e j onge lu , en wie leidt, het dansen: 1

Enkele dor vele vragen die men y,ieh kan stel len, als x.i.l s avonds het hu i s
verlaten. Kn het is juis t «la • sproken en vaak omstreden dansen,

•>ver 20 weinig hekend is, waarover goede ouders /ieh /orgen maken.

; Waarom dansstudio „KAAKM

Wij begrijpen dat hel voor de a s p i r a n l d a n s e r n u M eenvoud ig is /ijn keu/.e
te bepalen, waar hij of zij les gaat nemen

Wij willen u bij deze keuze graag behulpzaam /ijn, want on/e studio ver-

de ju is te clubs voor u. Behalve dat wij u, door onze ve le r e l a t i e s
kunnen indelen hij de voor u meest | > . , uhs, nl. beginners, gevorder-

den, vergevorderde scholierenclubs, studenteneluhs en wedstrijdklasse, hou-
den wij /oveel mogel i jk rekening niet inden • t i jd. Bovendien
staan on/f .ekend h-er /aam ei / i j n .

Daarom dansstudio „KAAK"

\Vis( il dal \ \ 1 1

in hel kader van A V I C O l . - l « \ I M « !!)(>(> de He plaats van Nederland in AVKO'S
DAiNSTKST behaalden?

— do eerste, tweede, derde plaats van (ielderland In-haalden in l « H i 7 ?

— de derde plaats van Nederland behaalden bij de Nederlandse Kampioeiiseliappen
I J M » 7 voor professionals?

demonstreerde op het «ialahal van «Ie stedelijke universite i t Ie Amsterdam?

— juryleden waren bij vele n a t i o n a l e en internationale daiiswedst rijden ?

— naast hof gebruikelijke lesprogramma het modernste op (lansgebied onderv. ij/.en,
nl. ondontioor het Woreid-Dans-I'rogramma. , .1IKT 1 N T K K N ATIONALK I'AS-
l'OORT VOOK DK DANSLIEFHEBBER T

Inschrijving:

Zaal Beuseker te Steenderen
op zaterdag 19 augustus

van 20.00 tot 22.00 uur

Dansstudio KAAK
Liehtenvoonle - ' IV-e luon u , l i : ; - 1 S(»!i I 'a t ronaa t s l ;

(ielievo bij inschrijving | X,— to voldoen.

VERKOOP

Kawasaki motoren
voor Hengelo Gld en wijde omgeving

Spalstraat 30 Telefoon 1256 Zie etalage


